OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 01/2022
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
24. 02. 2022 od 18.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.

Program jednání:
 Zahájení
 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 Rozpočtové opatření – konečná úprava rozpočtu obce 2021
 Zpráva o výsledku inventur majetku k 31. 12. 2021
 Účelová komunikace „Na Kopci“ – plán opravy
 Kampaň „Za čistší ovzduší v obcích“ – podnět ORP Vrchlabí k projednání
 Žádost o dotaci z obecního Programu DČOV – čp. 94, čp. 135
 Žádost Farní charity Dvůr Kr. – příspěvek na provoz bezplatné Občanské poradny
 Žádost Spolku Lungta o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
 Nakládání s bioodpadem v obci – zvážení systému „hnědých popelnic“
 Různé: Vyúčtování příspěvku r. 2021 - charitní peč. služba Hostinné
Poděkování Linky bezpečí, z.s. za příspěvek v r.2021
Pozemkové úpravy – aktual. Info
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.10 h.
Přítomní zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman,
Omluvení zast.: Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová, Vladimír Krejčíř,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Basař, Novák,
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Dostálek, Bc. Tomanica
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh na doplnění programu jednání o body:
- Žádost KHKraje o dotaci na dopravní obslužnost obce
- Žádost Oblastní charity DK – příspěvek na provoz Občanské poradny
- Návrh MŠ Prosečné – zvýšení školného
- Cenová nabídka na hřbitovní čísla – Ornamento s.r.o.
- Návrh ing. Másla – komunikace Kopec, rozšíření hráze rybníka o parkoviště,
zpevnění komunikace v úseku Stehlíkovi-Šubrt
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 14/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 14/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 12. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 10 695 848,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída
8 financ. 1 958 248,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 1/2022 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 1. 2022. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 9 345 245,- Kč, Výdaje: 8 956 200,- Kč, Třída 8
financ. 389 045,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
6. Zpráva o výsledku inventur majetku k 31. 12. 2021
Starosta seznámil ZO s Inventarizační zprávou o provedení inventur majetku k 31. 12. 2021 a
přítomné seznámil s výsledky inventarizací. Ústřední IK doporučila ZO zprávu o provedení a
výsledky inventarizace schválit.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. Oprava sypané účelové komunikace na „Kopci“
Zastupitelé projednali neutěšený stav sypané účelové komunikace na Kopci, situované na
pozemcích p.č. 414/1,2,3,6,7, - 427, -463, - 473/3,5,8,9, - 481/2, -1979/1, - 2015/1, - 2017, k.ú.
Prosečné. Komunikace je po mírné zimě podmáčená, rozježděna provozem s kolejemi a četnými
Výmoly. Starosta informoval přítomné, že stav a návrh řešení již posuzuje společnost LTM
Krkonoše s.r.o, kterou v této záležitosti starosta oslovil, jako regionálního odborníka v oboru
komunikací. Opravu požadují i občané lokality, z nich někteří jsou jednání VZZO přítomni
(p. Abrahámová, ing. Máslo p. Mařík). Zastupitelé v tomto bodě projednali i návrhy ing. Másla,
které byly do programu doplněny. Navrhuje u rybníka zřízení výhybné plochy, parkoviště
s opěrnou zdí a reklamní plochou o délce cca 6m, dále zpevnění komunikace mezi čp. 104
(Kalenský) a čp. 100 (Dolejš) pro pěší a cyklisty a zprůchodnění cesty okolo čp. 112 (Láska)
Zastupitelé záležitost projednali a po rozpravě navrhli usnesení: ZO schvaluje zahájení
komplexní opravy sypané účelové komunikace „Na Kopci“, p.p.č. 414/1,2,3,6,7, - 427, -463,
- 473/3,5,8,9, - 481/2, -1979/1, - 2015/1, - 2017, zřízení výhybného zálivu před mostem
na komunikaci „U Rybníka“ - p.p.č. 252/3 a zpevnění komunikace od čp. 104 po čp. 100 drtí
- p.p.č. 1979/1 vše k.ú. Prosečné. Ve věci zprůchodnění cesty okolo čp. 112 uložilo ZO
starostovi, iniciovat jednání s vlastníkem čp. 112 o možné směně pozemků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
8. Kampaň za čistší ovzduší v obcích
Starosta seznámil ZO s podnětem ORP Vrchlabí k projednání problematiky čistoty ovzduší
v obcích, v souvislosti s provozováním kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy účinnosti a zákazu jejich
provozu od 1. 9. 2022. V této záležitosti zastupitelé přijali usnesení o aktivním působení na
majitele dotčených kotlů: ZO bude vyvíjet aktivní činnost při působení na vlastníky kotlů na tuhá
paliva 1. a 2. emisní třídy, vedoucí k jejich výměně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV- čp. 135
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 135,
žadatel: Jaroslav a Věruška Máslovi, Prosečné 135, ve výši 40 000,- Kč z Programu Distribuované
čistění odpadních vod u jednotlivých objektů (viz. usnesení ZO č. 07/2018,čl.1.8. z 4.12.2018 a
06/2021,čl. 1.16. z 10.11.2021).
Žadatel předložil požadované přílohy, účetní doklady na částku 101 281,-Kč, Protokol z kontrolní
prohlídky dokončené stavby dle § 133 odst. 2 staveb. zákona v případě ohlášené stavby DČOV
ze dne 20. 12. 2021. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV pro objekt Prosečné 135
vlastníka Jaroslav a Věruška Máslovi byla schválena.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1(Basař)

10. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV- čp. 94
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 94,
žadatel: Ing. Jaroslav Máslo, Prosečné 94, ve výši 40 000,- Kč z Programu Distribuované
čistění odpadních vod u jednotlivých objektů (viz. usnesení ZO č. 07/2018,čl.1.8. z 4.12.2018 a
06/2021,čl. 1.16. z 10.11.2021).
Žadatel předložil požadované přílohy, účetní doklady na částku 157 722,50 Kč, Protokol z
kontrolní prohlídky dokončené stavby dle § 133 odst. 2 staveb. zákona v případě ohlášené
stavby DČOV ze dne 20. 12. 2021. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV pro objekt
Prosečné 94 vlastníka ing. Jaroslava Máslo byla schválena.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1(Basař)
11. Oblastní charita Dvůr Králové
Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Dvůr Králové o příspěvek na provoz bezplatné
Občanské poradny v Hostinném a Vrchlabí. V loňském roce se uskutečnilo celkem 11 konzultací
našich občanů. I proto zastupitelé souhlasili s návrhem Oblastní charity na příspěvek ve výši
5 000,- Kč pro letošní rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
12. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta seznámil přítomné s Žádostí spolku Lungta, o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé žádost projednali a vyvěšení tibetské vlajky na budově Obecního
úřadu dne 10. 3. 2022 schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
13. Smlouva o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji
ZO projednali návrh Smlouvy o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji z rozpočtu Obce
Prosečné na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Obec Prosečné
poskytne Královéhradeckému kraji dotaci na zajištění odpoledního školního spoje Hostinné Prosečné a zpět dotaci ve výši 38 376,- Kč na období od 12.12.2021 do 10.12.2022. O Smlouvě
nechal předsedající hlasovat. Smlouva o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji z rozpočtu
Obce Prosečné na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou byla schválena.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
14. Návrh MŠ Prosečné na navýšení školného
Starosta informoval přítomné o Návrhu MŠ Prosečné, kterým žádá o zvýšení poplatku za
předškolní vzdělávání. Starosta dále uvedl, že informoval ředitelku MŠ o skutečnosti, že výše
školného není v kompetenci zřizovatele, ale výhradně její. Výše poplatku a jeho výpočet se řídí
platnými právními předpisy (vyhláška MŠMT č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005
o předškolním vzdělávání) a výši stanoveného školného dává ředitel/ka MŠ zřizovateli pouze
na vědomí, konstatoval starosta. Do doby jednání VZZO nebyly další podklady od MŠ doručeny
a Návrh MŠ tak vzali zastupitelé pouze
Na vědomí
15. Označení hrobových míst (zák.č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví)
ZO projednali záležitost označování hrobových míst v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o
Pohřebnictví a to na základě cenové nabídky společnosti Ornamento-obce, s.r.o na samolepící
číselné štítky v ceně 67,-Kč/ks. Při potřebě 400 ks se jedná o částku 26 800,-Kč. Starosta
informoval zastupitele o výhodnější nabídce společnosti Paclt-studio v ceně 36,-Kč/ks (14 400,-)
Tuto nabídku zastupitelé vzápětí schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

16. Pořízení „popelnic“ na BIO odpad
V souvislosti se stále větším důrazem na třídění jednotlivých komodit komunálních odpadů,
projednali zastupitelé návrh starosty na pořízení 240 litrových hnědých nádob na BIO odpad,
které obec poskytne občanům, jako alternativu k dříve zavedeným zahradním kompostérům.
Vývoz bioodpadu zajistí obec vlastními prostředky (traktor, kontejnerový nosič). Zastupitelé
rozhodli o pořízení 100 ks hnědých popelnic od výrobce TBA Plastové obaly s.r.o v cenové
nabídce 119 064,-Kč. Občanům budou poskytnuty zdarma – zápůjčkou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
17. Rozpočtové opatření č. 2/2022
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2022. V rozpočtu jsou zavedeny
i dnes výše schválené položky, které budou uvolněny z nespecifikované rezervy Rozpočtu 2022,
celková výše Rozpočtu se tak nemění. Výše rozpočtu po změnách:
Příjmy: 9 345 245,- Kč, Výdaje: 8 956 200,- Kč, Třída 8 financ. 389 045,- Kč
O návrhu nechal po té předsedající hlasovat. Rozpočtové opatření č. 2/2022 bylo schváleno.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
18. Různé
Oblastní charita Červený Kostelec – starosta seznámil přítomné s vyúčtováním loňského
příspěvku obce (12 800,-Kč) na provoz Charitní pečovatelské služby v Hostinném. ZO bere
vyúčtování na vědomí
Linka bezpečí z.s. – starosta informoval o poděkování za poskytnutý dar v roce 2021.
ZO bere na vědomí
Komplexní pozemkové úpravy – starosta informoval přítomné o aktuálním postupu
pozemkových úprav v obci. Některé detaily a dotazy vysvětlil z. Basař (zvolený předseda sboru
zástupců vlastníků pozemků)
19. Diskuse
V následné diskusi vystoupili
- p. Bajer – upozornil na zničenou ceduli u Przybylů a na nebezpečný strom ve stráni za rybníkem
- z. Basař – dotaz zda již bylo provedeno příp. s jakým výsledkem, měření vysoušení zdiva v MŠ,
navrhuje ocenit p. Školudovou (odchod do důchodu), navrhuje zjistit možnosti instalace
fotovoltaiky na budovy obce – pověřen starosta
- z. Dostálek – zastřešení kontejnerů ve sběrném dvoře – zjištěním ceny pověřen starosta

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 20.45 h

Zapsal 24. 2. 2022
Bachtík J

Ověřili:

Dostálek

Bc.Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 01/2022
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
24. 2. 2022 od 18.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni:

Bc. Kateřina Basařová, Vladimír Krejčíř, Andrea Fejfarová,

Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Basař, Novák
a ověřovatelé zápisu Dostálek, Bc. Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- Žádost KHKraje o dotaci na dopravní obslužnost obce
- Žádost Oblastní charity DK – příspěvek na provoz Občanské poradny
- Návrh MŠ Prosečné – zvýšení školného
- Cenová nabídka na hřbitovní čísla – Ornamento s.r.o.
- Návrh ing. Másla – komunikace Kopec, rozšíření hráze rybníka o parkoviště,
zpevnění komunikace v úseku Stehlíkovi-Šubrt
pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Inventarizační zprávu z inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021
pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje zahájení komplexní opravy sypané účelové komunikace „Na Kopci“
- p.p.č. 414/1,2,3,6,7, - 427, -463, - 473/3,5,8,9, - 481/2, -1979/1, - 2015/1, - 2017,
zřízení výhybného zálivu před mostem na komunikaci „U Rybníka“ - p.p.č. 252/3 a
zpevnění komunikace od čp. 104 po čp. 100 drtí - p.p.č. 1979/1 vše k.ú. Prosečné
pro 6, proti 0, zdržel se 0
5. ZO bude vyvíjet aktivní činnost při působení na vlastníky kotlů na tuhá paliva
1. a 2. emisní třídy, vedoucí k jejich výměně
pro 6, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 135,
žadatel: Jaroslav a Věruška Máslovi, Prosečné čp. 135, ve výši 40 000,- Kč z
Programu Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů
(viz. usnesení ZO č. 07/2018,čl.1.8. z 4.12.2018 a 06/2021,čl. 1.16. z 10.11.2021)
pro 5, proti 0, zdržel se 1(Basař)

7. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 94,
žadatel:ing. Jaroslav Máslo, Prosečné čp. 94, ve výši 40 000,- Kč z Programu
Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů
(viz. usnesení ZO č. 07/2018,čl.1.8. z 4.12.2018 a 06/2021,čl. 1.16. z 10.11.2021)
pro 5, proti 0, zdržel se 1(Basař)
8. ZO schvaluje příspěvek Farní charitě Dvůr Králové ve výši 5000,-Kč na provoz
bezplatné občanské poradny v Hostinném a Vrchlabí
pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvalují připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
Tibetské vlajky dne 10. 3. 2022 na budově OÚ
pro 6, proti 0, zdržel se 0
10. ZO schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 38 376,-Kč Královéhradeckému
kraji z rozpočtu Obce Prosečné na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou“ nad rámec rozsahu dopravní obslužnosti KH Kraje
pro 6, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje pořízení sady plastových samolepících hrobových čísel (č.1 – č.400)
od Paclt-studio, Petr Paclt, Vlkovec 72, Chocerady 25724, v ceně 14 400,- vč. DPH
pro 6, proti 0, zdržel se 0
13. ZO schvaluje pořízení 100 ks hnědých nádob 240 lt na BIO odpad v cenové nabídce
výrobce TBO Plastové obaly s.r.o., 119 064,-Kč vč. DPH a dopravy
pro 6, proti 0, zdržel se 0
14. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022
Příjmy: 9 345 245,- Kč, Výdaje: 8 956 200,- Kč, Třída 8 financ. 389 045,-Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. Neschvaluje:

3. Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č 14/2021 k 31. 12. 2021
Příjmy: 10 695 848,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 1 958 248,- Kč
- Rozpočtové opatření č 1/2022 k 31. 1. 2022
Příjmy: 9 345 245,- Kč, Výdaje: 8 956 200,- Kč, Třída 8 financ. 389 045,- Kč
- Záznam o změně čísla položka rozpočtové skladby – 1340 zrušena, nově 1345
- Vyúčtování fin. příspěvku r. 2021 na provoz Charitní pečovatelské služby Hostinné
- Poděkování Linky bezpeční, z.s. za podporu v r. 2021
- Návrh MŠ Prosečné na zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání – školného

4. Pověřuje starostu:
- Zjištěním ochoty majitele čp. 112 (Láskovi) ke směně pozemků za účelem zřízení
průchozí stezky
- Poptáním variantních možností osazení obecních budov solárními panely
- Zjištěním cenové relace ocelového přístřešku pro kontejnery a techniku k čp. 35

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

…………………………………...
místostarosta Jiří Novák

